DITTO.EL 016/2565
วันที่ 8 กันยายน 2565
เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 (การใช้ สิทธิครัง้ แรก)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DITTO-W1)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DITTO-W1) (“ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิฯ”)
ตามที่บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (DITTO-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1”) จํานวน
87,995,913 หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการ
จัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ได้ ในวันทําการสุดท้ ายของทุก ๆ
ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดใช้ สิทธิ”) โดยวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ แรกคือวันที่ 30 กันยายน
2565 และกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายคือวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ จะตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2568
ในการนี ้ บริษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ DITTOW1 สําหรับการใช้ สิทธิครัง้ แรก ดังต่อไปนี ้
1. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
: วันที่ 30 กันยายน 2565
2. ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ : ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2565
และวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565
3. อัตราการใช้ สิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
4. ราคาการใช้ สิทธิ
: 40 บาท ต่อหุ้น
5. ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ : 6. สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ
: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
235/1-3 ถนนราษฎร์ พฒ
ั นา แขวงราษฎร์ พฒ
ั นา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0-2517-5555
7. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิ

7.1

ใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์ มได้ ที่
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั ที่
https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information

7.2

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิฯ
กรณีใช้ สิทธิโดยใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้
สิทธิ
กรณีใช้ สิทธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นําส่งใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิฯ
(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิ
ต้ องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(ข) ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฝากอยู่กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความ
จํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิทธิจาก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของขันตอน
้
บริ ษัทฯ แนะนําให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสอบถามขันตอน
้
วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการจากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของ
ตน หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

7.3

หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมสําเนาทะเบียนบ้ าน
(ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว :
3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

:

4) นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว

:

สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.1) สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 6
เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
3.2) สํ า เนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ ว แต่ ก รณี ) ของผู้ มี
อํ า นาจลงนามที่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งใน
เอกสารตามข้ อ 3.1)
4.1) สํ า เนาเอกสารการจดทะเบี ย นจัด ตัง้ นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนัง สื อ รั บ รองนิ ติบุค คล พร้ อมลงลายมือ ชื่อ รั บ รองสําเนา
ถู ก ต้ องโดยมี ผ้ ู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทัง้ นี ้ เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดย
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ

7.4

นอกจากนี ้ ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จะต้ องยื่นพร้ อม
สําเนาหนังสือแต่งตั ้งคัสโตเดียน และสําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ
2) (แล้ ว แต่ ก รณี ) ของผู้มี อํ า นาจลงนามของคัส โตเดี ยนพร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
หลักฐานการชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิฯ โปรดพิจารณา
วิธีการชําระเงินตามข้ อ 8.

8. วิธีการชําระเงินและระยะเวลายื่นเอกสาร
ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริษัทฯ
โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทําการและขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ าย “บริ ษั ท ดิทโต้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ และใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” โดยลงวันที่ 23 – 28
กันยายน 2565 เท่ านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ชําระเงินเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องยื่น
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 7.1 – 7.4 ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายในเวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของ
วันที่ 23 กันยายน 2565 และ 26 – 28 กันยายน 2565

ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานง
การใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ นและเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไม่
ว่ากรณีใด ๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริ ษทั ฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุ นในครัง้ นัน้ ๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น โปรดพิจารณาจากข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและ
หน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดิทโต้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DITTO-W1) ตามที่อ้างถึงข้ างต้ น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่
https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ที่ โทร.
02-517-5555 ต่ อ 1104

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายฐกร รัตนกมลพร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

เลขที่/No……………………………………………………………
แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)
Form for notification of intention to exercise the right under the Warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Ditto (Thailand) PCL. No.1 (DITTO-W1)
่ ……………………………………………………….………………….
คณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที…
The Board of Directors of Ditto (Thailand) Public Company Limited
Date
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………...……..... สัญชาติ………………..…… เพศ……..………
I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ……………………………..… ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่………..….... ตรอก/ซอย……………...………………….. ถนน………………………………………………… แขวง/ตาบล…….………..…….
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-district
เขต/อาเภอ………………………………… จังหวัด……………….…………….. รหัสไปรษณีย…
์ …………...………………. ประเทศ………….………………. โทรศัพท์……………..………..…..…
District
Province
Postal Code
Country
Telephone No.
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้ หุ้น พร้อมแนบหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวเลขที่………………………………………
☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท……………………………………….
Thai Individual
ID Card No.
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางเลขที่…………………………
☐ นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริษัท………………………………………
Alien Individual
Alien Card/Passport No.
Alien Juristic Person
Company Registration No.
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
Being a Warrant holder of Ditto (Thailand) PCL. (“the Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอ
อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์:หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)
ราคาใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ
รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระใน
ใช้สิทธิ (หน่วย)
Exercise Ratio (Warrant : Share)
Number of ordinary shares derived from
(บาท/หุ้น)
การซือ้ หุ้นสามัญ (บาท)
Number of Warrants to be exercised (Unit)
the exercise of Warrants (Shares)
Exercise Price
Totaling of payment of the
(Baht/Share)
subscribed shares (Baht)
1:1
40
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญดังกล่าว โดย / I herewith submit for payment of the ordinary shares by
☐ เช็คบุคคล/Cheque
☐ แคชเชียร์เช็ค/Cashier’s Cheque
☐ ตั๋วแลกเงิน/Bank Draft
(กรณีที่ส่งค่าจองซือ้ หุน้ เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 2 วันทาการ)/(In case of payment by Cheque,
Cashier’s Cheque, or Bank Draft it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working days)
เลขที่เช็ค/Cheque No.…………………….…………..…วันที่/Dated……………………………ธนาคาร/Bank………..………………..………สาขา/Branch……………..………………โดยสั่งจ่าย “บริษัท ดิทโต้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ” / Payable to “Ditto (Thailand) Public Company Limited for the Subscription and Exercise of Rights under the Warrants”
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ/ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ / I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s)/Warrant Substitute and request
for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
☐ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน ………………………..……………ใบ ตามรายละเอียดดังนี ้ Amount of delivered Warrants…………………….…………..certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ……………………………………จานวน…………………….…หน่วย Warrants Certificate(s) number……………………………….amount…………………………….…units
รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา…………………………………………………..….หน่วย Total number of delivered Warrants…………………………………………………………………...units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)……………………………………………...หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any)……………………………....units
☐ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่……………………………....จานวน.…………………..หน่วย Warrant Substitute number……………………………………amount……………………………….units
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) / If the ordinary shares are allotted to
me/us, I/We hereby agree to have either one of the following executed (must choose one)
☐ ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิน การให้บริษัท………………………………….…………………… สมาชิกผู้
ฝากเลขที…
่ ………………..นาหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กบั บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ชอื่ ………………………………………………….เลขที…
่ ………………..
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรตามการใช้สิทธินนั้ ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิและจัดส่งใบหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้ งต้น / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for
Depositors” and proceed for…………………………...……………………….………. participant No…………., to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited
for securities trading account No……………….………. that I/we have with the said Company. (The name of the Warrant holder must correspond to the securities trading account name, otherwise,
a share certificate in the name of Warrant holder will be issued and delivered to the name and address as stated above by registered mail.)
☐ ให้ฝากใบหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” (“TSD”) และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (“บัญชี 600”) / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our
name – Account No. 600 (“Account No. 600”)
☐ ให้ออกใบหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ สามัญและการส่งมอบใบหุน้ สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทา
การ นับจากวันที่ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ / Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to
have the ordinary share certificates made and delivered to me within 15 business days after the exercise date.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ และหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ ค ตั๋วแลกเงิน
มาถึงบริษัท ภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรือหากเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ที่ส่งั จ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิสิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed from of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque, or
Bank Draft) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that
the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.
ลงชื่อ/Signature…………………………………………………ผูข้ อใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ/Subscriber
(…………………………………………………………………)
หลักฐานการรับแบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิของ DITTO-W1 รอบที่………. (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)
Subscription receipt for DITTO-W1 exercise period no…………. (Warrant holder please also fill in this portion)
เรียน
To

วันที่/Date……………………………………..เลขที/่ No.……………………………………
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก / Ditto (Thailand) Public Company Limited has received money from ………………………….………………………………………………………….
เพื่อใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1/to purchase the ordinary shares of the Company under Warrants DITTO-W1.
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอ
ใช้สิทธิ (หน่วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์:หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)
1:1

จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived from
the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ
(บาท/หุ้น)
Exercise Price
(Baht/Share)
40

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระใน
การซือ้ หุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the
subscribed shares (Baht)

☐เช็คบุคคล/Cheque ☐แคชเชียร์ เช็ค/Cashier Cheque ☐ตั๋วแลกเงิน/Bank Draft
เลขที่เช็ค/Cheque No……………………………………..…...วันที่/Dated……………………………….ธนาคาร/Bank…………………….…..……………สาขา/Branch……………..………………………
☐ ฝากหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” / Deposit shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่/Participant no……………………….บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่/Trading account No…………………………..
☐ ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD under account no. 600
☐ ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of Warrant holder.
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ/Authorized Officer……………………………………………………
(………………….……………………………..)

รายชือสมาชิก ผู้ฝ ากหลัก ทรัพ ย์
สําหรับ การจองซือหุ้น
ข้อ มูล ณ วัน ที 19 เมษายน 2565
BROKER

ชือบริษัท
ผูฝ้ ากเลขที
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
002
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
003

ชือบริษัท
ผูฝ้ ากเลขที
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
032
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
034

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)

Pi Securities Public Company Limited
004

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD

Beyond Securities Public Company Limited
048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

006

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

007

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

013

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

213

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

016

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

022

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.

023

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.

026

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

244

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

248

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

Krungthai XSpring Securities Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

924

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ชือบริษัท
ผูฝ้ ากเลขที
Company Name
Participant No.
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
245

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ผูฝ้ ากเลขที
Company Name
Participant No.
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
329
TMBThanachart Bank Public Company Limited
330

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี)

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)

TMBThanachart Bank Public Company Limited
301

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
336

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

337

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด

339

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สนิ )

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

350

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
304

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
351

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

